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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/5arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس فخرية آل رضي ومنى السيد عمران وصغرى ربيع اضغط هنا                                           
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 مملكة البحرين   
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة القادسية االبتدائية للبنات 
 قسم اللغة العربية

 

مراجعة لغة عربية أنشطة  

 للصف اخلامس االبتدائي
م1027/ 1026للعام الدراسي   

 )) الفصل األول ((

 

 

 

 

 

 

 

 ،، مع تمنياتي لطالباتي العزيزات بالتوفيق ، وحسن الحصاد ،،

 

 منسقة المادة:                   يعتمد مديرة المدرسة: متابعة                       إعداد:                

 أ. منى السيد عمران                      د. صغرى ربيع                         فخرية آل رضي 

حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال 
 طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية.يجوز 
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 :  اقرئي النص التالي قراءة متأنية، ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه

و هي واحدة من أكثر ،بالوردياتالمسماة  الوردالتفاح هي من عائلة  شجرة     

 21إلى  3أشجار الفاكهة من حيث الزراعة و شجرة التفاح صغيرة ويتراوح طولها من 

  متر، ولها تاج ورقي واسع وكثيف األشواك.

، حيث ما زلنا نجد سلفها البري إلى آسيا الوسطىفي التفاح لشجرة والموطن األصلي      

ُمستنبٌت معروف للتفاح، مما أدى إلى امتالك التفاح طائفة  0077اليوم وهناك أكثر من 

من الخصائص المرغوبة ، وتتفاوت أصناف التفاح  في قوتها والحجم النهائي للشجرة، 

  نمو على نفس الفسيلة الجذرية.حتى عندما ت

 

مصدر مهم التفاح  يعتبر و ، وتكون فترة زراعة أشجار الّتفاح في أواخر فصل الشتاء 

  والميكروبات في الجسد. والبكتيريا،يقتل الفيروسات  ؛ألنهلتخليص الجسم من السموم 

يقوي الدماغ والمعدة، ويفيد في عالج آالم المفاصل والخفقان، فوائد كثيرة فهو  تفاحللو  

يسكن العطس، ويوقف القيء، ويذهب عسر التنفس ويصلح الكبد، وينقي الدم من 

 السموم، ويقوي عضلة القلب، وبذوره تقتل دود البطن.

والمحتقنة من برد الشتاء وذلك  ،عالج أصابع القدمين المتورمةوينصح بالتفاح في    

بدق تفاحة مشوية بقشرها وهرسها ومزجها مع قليل من زيت الزيتون وتغطية األصابع 

 بها. ةالمصاب

ويزرع التفاح في المناطق المرتفعة والباردة  و يحصد باستخدام ساللم صممت      

لتناسب المساحات بين الفروع ، ودائًما ما يتردد بين الناس تفاحة في اليوم تغني عن 

 الطبيب.               

*************************************************************** 
 .ظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجاريةحقوق الطبع محفو

 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                            مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع             

 فهم المضمون 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_Rosaceae&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 السابق ما يلي:: استخرجي من النص 1س   
 ــــــــــــــــــــــــــــ(( .   كبيرةأـ  من الفقرة األولى مضاد كلمة    ))          

 ـــــــــــــــــــــــــــ.   ((أنواع مرادف كلمة   )) نيةب ـ من الفقرة الثا         

    

 ؟ لشجرة التفاح:ما الموطن األصلي 1س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :المقروء ( وفق ورودها في النص 3ـ  2من )  الفكر رتبي :3س

 (  زراعة التفاح في المناطق المرتفعة والباردة.    )   

  حصد التفاح باستخدام ساللم صممت لتناسب المساحات بين الفروع.)      (  

 الجسد.  والميكروبات في والبكتيرياعصير التفاح يقتل الفيروسات )      (      

 

 : ـ : عللي لما يأتي4س
  م؟مصدر مهم لتخليص الجسم من السموالتفاح  يعتبر لماذا ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليل:  :ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بالنص باالستعانة . اُْكُتبي ُجْمَلًة ُتْثِبُت ذلَِك  اح في عالج األقدام المتورمةيستخدم التف :5س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية

 أ.فخرية آل رضي                                                                            مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع إعداد:                

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 :وردت في النص عدة فوائد للتفاح ، اكتبي أربعة منها: 6س
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ـ  

 

   ولماذا؟النص الذي قرأتيه ؟  هل أعجبكِ : 7س

 ـ                         :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 ـــــ                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية
 
 

 المدرسة: د.صغرى ربيعإعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة      
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 :  اقرئي النص التالي قراءة متأنية، ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه

 

تحكي إحدى الحكايات أن ملكا من ملوك الصين، كان أمًيا       

قال ذات يوم لوزيره: لقد كبرت في ف  والكتابة، يجهل القراءة 

 العلم.السن، ولكنني أرغب مخلصا في طلب 

تعجب الملك من عمل ،فقام الوزير إلى الشموع وأشعلهاف  

 ألن الغرفة كانت مضاءة بنور الشمس،وسرعان ما تحول العجب إلى غضب،؛الوزير

 فقال: للوزير: أتسخر منى؟ كيف تشعل الشموع، ونور الشمس يمأل الغرفة.

ء يشبه شمس فأجابه الوزير: ليس األمر سخرية، إنما أردت أن أعطي مثال: فالمر

ويشبه  ويشبه شمس الظهيرة إذا طلبه في شبابه، الصباح، حين يطلب العلم في طفولته،

، يبقى أفضل ًفالكن ضوء الشمعة، ولو كان ضعي ، ضوء الشموع إذا طلبه في شيخوخته

 بكثير من الظالم، وما أشد ظلمة الجهل!

 سل إلى المعلم ،ولنبدأ اآلن.فابتسم الملك لوزيره قائال: صدقت يا وزيري العظيم! هيا أر 

*************************************************************** 

 

 : استخرجي من النص السابق ما يلي:                                             2س

 ـــــــــــــــــــــــــــــ مرادف كلمة )) استهزاء (( . 

 
 .القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية حقوق الطبع محفوظة لمدرسة

 
 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع     
 

 فهم المضمون 
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 هاتي جمع كلمة ) ضوء ( في جملة توضح معناها. : 2س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ج

 ما األمر الذي كان الملك يرغب فيه؟ : 3س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ج

 ( وفق ورودها في النص المقروء: 3ـ  2من )  األحداث: رتبي 4س

 .اًلأجابه الوزير: ليس األمر سخرية، إنما أردت أن أعطي مث(        )

 .ابتسم الملك لوزيره قائال: صدقت يا وزيري العظيم)      (  

 . قام الوزير إلى الشموع وأشعلها(    )        

 

 : ـ : عللي لما يأتي5س
 ؟  تعجب الملك من عمل الوزير ـ لماذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليل:  :ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   ما الفكرة العامة للنص المقروء؟: 6س

 ـ                         :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية

 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع    
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 :  اقرئي النص التالي قراءة متأنية، ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه

يحكى أنَّ أخوين كانا يعيشان في أرض لهما ، وكانت لهما إبل كثيرة ترعى الكأل فيها  وفي 

تعيي  فييه    يبخصٍد كان بالقرب منهما وافأحد األعوام أجذبت األرض ، وكادت اإلبل تهلك 

 حّية ، وتمنعه عن الناس .

 ؛وذات يوم قال األُخ األكبُرمخاطًبا أخاه : أريُدأن أذهَب بإبلي إلى ذلك اليوادي الخصييب    

لترعييى فيييه ، ويصييلح حالهييا . فقييال أخييوه األصييغر : أخيياف عليييك ميين الحّييية ، فهييي لنييا  

 إاّل أن أخاه لم يسمْع له ، وهبط الوادي الخصيب ، وظّل فيه مع إبله زمًنا .،بالمرصاد 

 الحّية لدغته يوما ، فمات لحينه ، فلـّما بلغ أخـاه الخـبر قال في نفسه :  ثّم أّن      

 في هذه الحياة بعد أخي خير ، ولن أترك الحّية حّتى أقتلها . ليس أسفاه  وا      

ولّما أقبل على الحّية وهّم بقتلها قاليت ليه : هيل ليك فيي الصيلح ؟ أدعيك فيي هيذا اليوادي ،           

يمّسيها   البقييت فييه ؟ فأجابهيا : نعيم ، أفعيل ، وعاهيدها عليى أ        وأعطيك كيّل ييوم دينياًرا ميا    

 وصار يأخُذ من الحّيِة ديناًرا كّل يوم ، حّتى كثَر ماله ، وصلح حاله . ،بسوء 

وفي أحد األيام ذكر الرجل أخاه ، وما كان بينهما من الموّدة ، فكبر عليـه أن يرى قاتليه     

قعييد للحييية يريييد قتلهييا ، وحييين مييّرت بييه ضييربها ،    حًيييا ، فعمييد إلييى فأسييه ، فأخييذها ، ثييمّ 

 فأخطأها ، وأصابت الفأس حجًرا فوق جحرها ، فأّثرت فيه .

 

 فلـّما رأت الحية ما فعل الرجل قطعت عنه الدينار ، فخاف شّرها ، وندم على       

؟!  فعله ، وقال لها : هل لك في صلح جديد بيننا ؟ فأجابته : كيـف أعاودك وهيذا أثيـر فأسيك   

 وصار قولها مثاًل يضرب لمن يخون العهد . 

 

 

 
 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية

 د.صغرى ربيعإعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: 

 فهم المضمون 
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 : استخرجي من النص السابق ما يلي:                                             2س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـ من الفقرة األولى مرادف كلمة )) العشب ((.أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الفقرة الثانية مضاد كلمة  ))  ارتفع   ((.   ب 

 

 : هاتي مفرد كلمة " أوديٍة " ، ثم ضعيها في جملة مفيدة من إنشائِك.   1س

 

  : )) ــ :مفرد كلمة )) أوديٍة 

  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الجملة 

 ؟: ما سبب اعتراض األخ األصغر على ذهاب أخيه الكبير للوادي 3س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ج:

 

هل لك في الصلح ؟ أدعيك فيي هيذا اليوادي ،     *  عندما همَّ األخ األصغر ليقتل الحية قالت له: ))

 وأعطيك كّل يوم ديناًرا ما بقيت فيه ؟ ((   

 

 : مارأيِك في العبارة التي قالتها الحيَّة ؟ مع التعليل.          4س

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج:   

                               

 : هاتي حاًل آخر لكيفية التصرف مع الحية؟                      0س

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية 

 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع                                                  إعداد: أ.فخرية آل رضي               
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 قال الشاعر في قصيدة ))ابن الخليج((  :      *  

 ـ أنا ابن الخليج أنا ابن األسود        بعزمي سأحمي تراث الجدود 2

 المحن ـ بعلمي سأبني صروح الوطن         بجيشي سأدفع عنه1

*************************************************** 

 استخرجيها، ثم اشرحيها. صورة جماليةاألول  البيت :  في 2س

 ((  ))أنا ابن الخليج ـ 1 ج: الصورة الجمالية:

شعوب    (( : شبه الشاعر الخليج باألب ، وجعل  ))أنا ابن الخليجشرح الصورة الجمالية:  

 الخليج أبناء له ليبين قوة الترابط بين األرض وشعوبها. 

       ))أنا ابن األسود((ـ    ج: الصورة الجمالية:

      شبه الشاعر اآلباء واألجداد باألسود في قوتهم وشجاعتهم.شرح الصورة الجمالية: 

 بم يفخر الشاعر في قصيدة )) ابن الخليج ((؟  )أ (  : 1س  

 الشاعر في قصيدة ))ابن الخليج (( بانتمائه إلى الخليج العربي.يفخر   ج:

 ) ب ( ما الوسائل التي يحقق بها الشاعر أعلى مكانة لوطنه؟    

 ج: الوسائل التي يحقق بها الشاعر أعلى مكانة لوطنه عن طريق التسلح بالعلم ، والقوة المادية. 

 : اكتبي األبيات التي تعبر عن المعاني التالية : ـ                                  3س

 ـ تنهض األوطان وتعلو مكانتها بالعلم والعزيمة الصَّادقة .أ  

 بعلمي سأبني صروح الوطن   بجيشي سأدفع عنه المحن.  البيت الدال على ذلك: 

 دم والرقي .سأرفع مكانة وطني لدرجات عالية من التقب ـ   

   وأعلو به فوق هام الزمن    كنجم يضيء سماء الخلود البيت الدال على ذلك: 

   
 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية

 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع                       إعداد: أ.فخرية آل رضي                                          

النصوص 
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 : اشرحي األبيات اآلتية شرًحا أدبًيا وافًيا.4س

 ــْم             يفيُض عَليَّ بخيـٍر عميـمْ ــريــبالدي ثراها غنِيٌّ ك

           م            َيِشعُّ وفاًء ويرعى العهودــسأحنو عليها بقلٍب رحي                

 ـريوعــزمـي وروحـي الكـبـ      بـالدي فداها شبابي النَّضـير    

 الشرح: 

بالدي أرضها غنية بالثروات ال تبخل على أهلها بما يحتاجون إليه وزيادة بل إن خيرها ـ 1
      يصل حتى إلى غير أهلها لكثرته.

ويحفظ حقوقه ـ وطني يستحق مني الحب والحنان فهو بقلبي الذي ينبض بالوفاء له 1
 ويلتزم بواجبات المواطن تجاه وطنه ورد بعض أفضاله.

وإن كان في مرحلة  ،ن ابن الخليج مستعد أن يفدي وطنه بحياته إ:يقول الشاعر ـ  3
 . الشباب

 موازنة )) قصيدة ـ ابن الخليج ((  

  " قال الشاعر: محمد علي حسني في قصيدة " ابن الخليج 

 ) أ (                               

 بالدي فداها شبابي النضير     وعزمي وروحي وقلبي الكبير 

 همام إذا ما دعاني النفــير     ألحمي العرين وأحمي الحـدود

 وقال شاعر آخر: 

 ) ب (                            

 اح في عـز الشبـاب    يــا وطـن لــك علــينــا ديـنــا            نفديك باألرو

 وجنودنا بالحرب ثورات بركان          يحمونه ويروعون قلوب األعادي

 المعاني المشتركة بين أبيات المجموعة ) أ ( وأبيات المجموعة ) ب ( ؟ما   :4س

( كال الشاعرين يتحدثان عن أن ج: المعاني المشتركة بين أبيات المجموعتين ) أ ( و)ب

أن يفدي وطنه بحياته وإن كان في مرحلة الشباب، فهو شجاع ال يتردد ابن الخليج مستعد 

 .ءفي خوض الحرب دفاًعا عن وطنه وحماية حدودها من األعدا

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية

 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع                                                     إعداد: أ.فخرية آل رضي            
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 :مثال على ذلك 

  :على آخره. الّظاهرُةالضمة   فعٌل مضارٌع مرفوٌع وعالمُة رفِعهاتدرس 

 

 

 

 

 

 على ذلك: أمثلة 

 2 والديك تحترَمعليَك أن ـ. 

 1 دروسي همَللْن أـ . 

 3 على أعلى الدرجاِت أحصَلأراجُع دروسي كْي ـ. 

 

 

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية
 أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيعإعداد: 

 إعرابه الفعل الرقم

 آخره. ىفعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عل تحترم 2

 آخره. ىنصبه الفتحة الظاهرة علفعل مضارع منصوب بلن وعالمة  أهمل 1

 آخره. ىفعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عل أحصل 3

 :الذي يدل على وقوع الحدث أو العمل في الزَّمن الحاضر هوالفعل المضارع 

 أو المستقبل.      

درسُ ت  : مثاٌل ،بحرٍف ناصٍب أو جازٍمُيسبْق إذا لم  مرفوًعا: يكون  الفعل المضارع 

 لالمتحان جيًدا.سارة 

 نصب الفعل المضارع 

(تعليل، الم ال ) أن ، لن ، كي  :، وهَيالحروِف الناصبِة ُسبَق بأحِدالمضارعُ إذا  ُينصب 

على آخره هي عالمة نصب الفعل المضارع الصحيح اآلخر.  الفتحة الظاهرة 

 القواعد النحوية 

 الفعل المضارع 
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 :أمثلة على ذلك 

 اواجَبه همْلت لم فاطمة 

 بالنار تلعْب ال. 

 في عملك. جتهْدلت 

 

  :المرفوع ، المنصوب ،المجزوم(مثال تدريبي على الفعل المضارع ( 
  ضعي الفعل ) يقتصد( في ثالث جمل مفيدة بحيث يكون في األولى مرفوًعا ، وفي

 الثانية منصوًبا ، وفي الثالثة مجزوًما مع ضبطه بالشكل: 

  :الكهرباء. كالمواطُن في استهال يقتصدُ مرفوع 

  المواطُن في استهالك الكهرباء . يقتصَد منصوب : يجب أن 

 المواطُن في استهالك الكهرباء يقتصدْ مجزوم: ل 
 

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية

 
 أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع إعداد:

 

 إعرابه الفعل الرقم

 آخره. ىفعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون الظاهر عل تهمل 2

 آخره. ىفعل مضارع مجزوم بال الناهية  وعالمة جزمه السكون الظاهر عل تلعب 1

 آخره. ىفعل مضارع مجزوم بالم األمر وعالمة جزمه السكون الظاهر عل تجتهد 3

 جزم الفعل المضارع 

الجازمة وهي ) لم، ال الناهية، الم األمر(بأحِد الحروِف  جزُم الفعُل المضارُع إذا ُسبَقُي 

الصحيح اآلخر.هي عالمة جزم الفعل المضارع  السكون 
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 مثال على ذلك: 

 سِة.  ستعدَّ ا يار الُمقدَّ  الحجاج للسفر إلى الدِّ

 

 

 

 

 

 مثال على ذلك: 

 على المقعد بهدوء. جلسا 

 

 

 

 

 

 

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية
 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع

 إعرابه الفعل

 آخره. ىفعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر عل استعدَّ

 إعرابه الفعل
 .نتأه ، والفاعل ضمير مستتر تقديره فع  فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخر اجلْس


 

 الفاعل

 حيوان  اسم مرفوع يأتي بعد الفعل، ويدل على من قام به، وقد يكون اسم إنسان أو الفاعل:

 جماد.  أو نبات  أو

 رفعه الضمة الظاهرة على آخره.الفاعل مرفوع ، وعالمة 

 الفعل الماضي 

 ا على من الماضي ويكون مبني ً الفعل الماضي : هو ما دلَّ على حدوث عمل مافي الزَّ
 الفتح.

 فعل األمر

الفعل الذي يطلب فيه تنفيذ أمٍر في الزمن الحاضر أو المستقبل. هو: فعل األمر 

هي عالمة بناء فعل األمر. لسكونا 
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 على ذلك: مثال

  قصة شيقًة . فاطمٌةقرأت 

 

 

 

 

  على ذلكمثال : 

  عن األمثال الشعبية. كتاًباقرأت فاطمٌة 

 

 

 

 

 

 مثال على ذلك: 

 مفيدٌةُة القراء. 

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية
 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع

 

 اإعرابه الكلمة
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فاعل مرفوع ،فع   فاطمٌة 

 

 اإعرابه الكلمة
 مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.فع   كتاًبا 

 

 اإعرابه الكلمة
 مبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.فع   القراءُة

 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.خ  خبر المبتدأ مرفوع ،  مفيدٌة

 :اسم يقع عليه الفعل الذي يقوم به الفاعل .المفعول به 

 : وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يكون منصوًباالمفعول به ، 

:به الجملة االسم المرفوع الذي تبدأ هوالمبتدأ . 

 : المبتدأ،  وبه يتم معنى الجملة. هو االسم المرفوع الذي ُنخبر به عنالخبر 

الظاهرة.  المبتدأ والخبر يرفعان بالضمة 

.الخبر يطابق المبتدأ في النوع والعدد 

 المفعول به

 المبتدأ والخبر
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 على ذلك أمثلة: 

  .ًكان الطقُس جميال 

  .صار ت الشجرةُ مثمرًة 

  .أصبح الجوُّ غائًما 

  .أمسى المسافُر مستعًدا 

 .ليس الحرُّ شديًدا 

 

  :نموذج لإلعراب 

  ًكان الطقُس جميال . 

 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية
 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع

 

 إعرابه الكلمة
فعل ناسخ يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع األول ويسمى اسمه وينصب الثاني ويسمى  كان

 خبره.
 ا ا اسم كان مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.  الطقُس
 على آخره. نصبه الفتحة الظاهرةخ خبر كان منصوب ،وعالمة  جمياُل

 تدخل على الجملة ) كان ـ صار ـ أصبح ـ أمسى ـ ليس (  أفعال ناسخة
 . ، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها ، وتنصب الخبر ويسمى خبرها ةاالسمي

المبتدأ،  وبه يتم معنى  الخبر : هو االسم المرفوع الذي ُنخبر به عن
 الجملة.

 المعاني اآلتية:تستعمل هذه األفعال للتعبير عن 

.كان: حدوث الفعل في الزمن الماضي 

من حال إلى حال. صار:للتحول 

 .أصبح:حدوث الفعل في الصباح 

 .أمسى:حدوث الفعل في المساء 

.ليس:للنَّفي 

 األفعال الناسخة
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و هي واحدة من أكثر أشجار ،بالوردياتالمسماة  الورد  عائلة التفاح هي من  شجرة  

إلى ثالثة طولها من   يتراوحو، يرة و شجرة التفاح صغ،  الفاكهة من حيث الزراعة 

 وكثيف األشواك.،  متر، ولها تاج ورقي واسع  اثني عشر

وبكتينية وأحماض عضوية  ، مواد سكرية وبروتين ومواد دهنيةعلى  التفاحويحتوي    

 .وأمالح معدنية

***************************************************  
 اضبطي الكلمات التي تحتها خط في الفقرة السابقة:  : 2س

 

 السبب:صوبي الخطأ النحوي في الكلمات التي تحتها خطٌّ في الجمل اآلتية، مع ذكر  :1س

 

 

 : مع ضبط االسم والخبر بعدهادخلي على الجملة التالية فعاًل ناسًخا،  :3س

      ((المطُر غــزيٌر   ))                           

  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجاريةحقوق الطبع محفوظة 
 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع

 

الخطأ  تصويبه السبب
 النحوي

 الجملة

 الطعاُم .ـ تطبُخ أميِّ 2    

 العرين.  محميَة  لتلميذاَتا ت ـ زار1   

 .جميٌلـ أمسى الجو 3   

 تطبيقات على القواعد النحوية  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_Rosaceae&action=edit&redlink=1


 

 

17 

 

 صنفي األفعال المضارعة في الجمل اآلتية إلى أفعال مضارعة مرفوعة   ،  :4س
 وأفعال منصوبة ، وأفعال مجزومة:            

 

 ، األولىفي  ( مبتدأ )  تكون بحيث  ( في جملتين مفيدتين ، المزارعضعي كلمة )  : 0س
 :الثانيةفي (  فاعاًل)و

 
  : :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبتدأ 

  : :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاعاًل 

 في جملة مفيدة:   لكلٍّ فعٍل مما يأتي : آتي بمفعول به مناسب 6س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  أـ يستعمُل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـ غادَر:

 التالية إعراًبا تاًما: الجمل أعربي   :0س

      لم ترتفْع الحرارة  ) أ ( ـ. 

 
 .حقوق الطبع محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجارية

  
 د.صغرى ربيعإعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: 

 

 الجملة الرقم

 الفعل  الفعل المرفوع

 المنصوب

 الفعل 

 المجزوم

   تنيرُ  تنيُر المصابيُح الشَّوارَع ليالً. 1

    .تعبْث بمرافق المدرسةال  2

     يتكاسلَ العلماُء. لْن  3

 إعرابها  الكلمة
  لم

  ترتفعْ 
  الحرارة
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   ) سجل الالعُب هدًفا.ـ   )ب  

 

   ) الرياُح  شديدٌةـ   )ج. 

 

و المثنيى الم نيث ، والجميع     ،: حولي الجملة التاليية مين المفيرد الميذكر إليى المفيرد الم نيث        8س

 بنوعيه ) المذكر ، الم نث (  مع تغيير ما يلزم:  

 ( ( ))هذا الالعب ماهر وسريع                              

  

 هذا الالعب ماهر وسريع المذكرالمفرد 

  ثالمؤن المفرد

  المثنى المذكر

  المثنى المؤنث

  جمع المذكر

  جمع المؤنث

 .محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجاريةحقوق الطبع 

 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع

 إعرابها  الكلمة

  لَ سج

  الالعبُ 

  ًفاهد

 إعرابها  الكلمة

  حُ الريا

  ة  شديد
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 كتابة بعض الكلماتكتبت إحدى التلميذات هذه الفقرة فأخطأت في س: 

 :مع ذكر السببعلى تصحيح أخطائها ساعديها 

بالدْفِء، فذهبت إلى  رسلت الشمس أشعتها لتمأل الكونأيام الشتاء، افي ظهر يوم من  
التعب، وأستريح من عبِء العمل. أألزيل َصَد ؛ ؤوهد بتباط بستان، وأخذت أتنقل فيه 

 طءقطرات من المطر تتساقط بب ت السماء بالغيوم، وأخذتال ءامت احت لحظاتوماهي إال 
،  فئل ، فأسرعت إلى منزلي أللتجَأ إليه،ثم تناولت قليال من شراب داُلوءمن ال تكأنها حبا

النعاس يغلب أجفاني  أبقليل بَد ء. وبعد البْدكتاًباألقرأ ؛ ءةاالمدفتَّكْأت على مقعد أمام ِأو
 للنوم.وشعرت بحاجة 

 

 :1س
أن تساعديها في كتابة الفتة  أخصائية مركز مصادر التعلم بالمدرسةمنِك  طلبت  ) أ (

يا ترى ماذا  المركز لمحافظة ، وااللتزام  بقوانين على اإرشادية تحثين فيها التلميذات 
 ستكتبين يا صغيرتي؟؟

 
 فيها التلميذات  طلبت منِك المرشدة اإلدارية أن تساعديها في كتابة الفتة إرشادية تحثين ) ب (         

 تي؟؟ن يا صغيرلمحافظة على نظافة الساحة المدرسية ، يا ترى ماذا ستكتبيعلى ا             

 .محفوظة لمدرسة القادسية االبتدائية للبنات ، فال يجوز طبع المذكرة واالستفادة منها ألغراض تجاريةحقوق الطبع 

 إعداد: أ.فخرية آل رضي                                                                 مديرة المدرسة: د.صغرى ربيع

 السبب تصويبه الخطأ الرقم
2 ..................... ..................... ...................................................................... 
1 ..................... ..................... ...................................................................... 
3 ..................... ..................... ...................................................................... 
4 ..................... ..................... ...................................................................... 
0 ..................... ..................... ...................................................................... 
6 ..................... ..................... ...................................................................... 

 ةتطبيقات على القواعد اإلمالئي  

 

....................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................... 
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: في يوم من أيام الربيع المشرقة خرجت مع أفراد أسرتِك في نزهة ،واستمتعِت   2س
توظيف عالمات الترقيم، وأدوات الربط فيها بجمال الطبيعة ، صفي ما شاهدتيه ، مع 

 المناسبة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحجم الكلمة في الجملة،  التالية، مراعية حجم الحرف في الكلمة ،  اترحاكي العبا
 وتنسيق الجملة والنظافة والنظام.
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